
Fauteuil Gerco
Leverbaar met hoge 
of lage rug in diverse stof, 
- lederkwaliteiten 
en kleuren.

één aanspreekpunt Naast de mooiste en beste meubels bieden we je namelijk ook service van absolute topkwaliteit!

Hoekbank Tamara  Leverbaar in diverse afmetingen, stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 
205x90x83 cm. Actie hoekbank, zoals getoond € 1189,-. Tijdelijke actieprijs in prachtige Jeep kwaliteit voor999,-

Nu vanaf

169,-

Eetkamerstoel Faja
Uitgevoerd met oud stalen poten met 
stof Torrero. Leverbaar in diverse kleu-
ren, stof- en lederkwaliteiten en 
met diverse pootmogelijkheden.

Nu vanaf

899,-
Fauteuil Bas Leverbaar
in donkerbruin, zwart en
cognac leder. 45x53x58 cm.

Sale

Eetkamerstoel Tara
Leverbaar in stone, grey en olive micro-
vezel. Uitgevoerd met draaifunctie.

€ 129,-

99,-

Bank Julius
Leverbaar in diverse opstellingen, 
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 3 zits: 
214x96x92 cm en de 2 zits: 174x96x92 cm.

Set 3 + 2 zits van € 1260,- voor

1099,-
Setprijs

Nu slechts

149,- Stoel Otis
Leverbaar in 3 kleuren stof.

zoals getoond 1895.-

Openingstijden: 
ma. 13.30-18.00 uur 
di. t/m do. 9.30-18.00 uur 
vr. 9.30-21.00 uur  
za. 10.00-17.00 uur

info@citywonen.com   

Europalaan 117, 7102 AC Winterswijk 
Tel.: (0543) 51 58 54

WWW.CITYWONEN.COM

SCANDI Style
Comfortabel slapen met soepel of stevig comfort, 
het hoofdbord met sierstiksel is iets breder dan de 

boxspring, dat staat chic en mooi!

Bank Sandra 
Deze bank is door zijn hoge
poten en strakke uitstraling
helemaal de trend van nu! Er
zijn vele elementen verkrijgbaar
om zelf jouw ideale opstelling
samen te stellen. 999,-

Nu vanaf

Nu standaard uitgevoerd met een 
koudschuim oplegmatras met 

verkoelende CoolPlus tijk!

SLAPEN
SALE

SLAPEN
SALE

set Dallas
140x200cm

1999,-

nu  1499.-

Helemaal
compleet!
140/160/180x200cm
2695,- 

nu 1995.-
inclusief
topper en 
designpoten

Nu standaard uitgevoerd met een 
koudschuim oplegmatras met 

verkoelende CoolPlus tijk!

SLAPEN
SALE

SLAPEN
SALE

boxspring, dat staat chic en mooi!

set Dallas
140x200cm

1999,-

nu  1499.-

Helemaal
compleet!
140/160/180x200cm
2695,- 

nu 1995.-
inclusief
topper en 
designpoten

Diverse toonzaalmodellen
MET GROTE KORTING!

Set Dallas
140 x 200 cm
van 1999,00

1995.-
1499.-

Zitgroep Vance
Leverbaar in diverse opstellingen, 
stof-, lederkwaliteiten en kleuren. 

Zoals getoond van € 2295,- nu voor:

Fauteuil Gerco
Leverbaar met hoge 
of lage rug in diverse stof, 
- lederkwaliteiten 
en kleuren.

299.-

399.-

Fauteuil Nikki
Leverbaar in 

diverse kleuren, stof- 
en lederkwaliteiten. 

70x83x74 cm. 
Vanaf € 389,-

Zoals getoond

Nu ook veel showroommodellen 
voor de helft van de prijs

1995.1995.1995.1995.1995.1995.1995.1995.1995.1995.1995.1995.1995.1995.1995.1995.1995.1995.
Eugelink - te Kortschot

2e KERSTDAG 
GEOPEND

van 12.00-17.00 uur

Bank Sandr

ACTIE: 
ALTIJD KORTING

KANS OP 
KORTINGEN 
TOT 20%  

BIJ ELKE AANKOOP*

ACTIE: 
ALTIJD KORTING

KANS OP 
KORTINGEN 

20%  

EINDEJAARSACTIE
ACTIEWEKEN TOT 5 JANUARI

*vraag naar de voorwaarden in de winkel 


